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Úvodní slovo šéfredaktora
Vážení čtenáři časopisu Moravská obec, máme za sebou první čtvrtinu roku 2012.
Nastal tedy ten správný čas pro vydání prvního letošního čísla časopisu Moravské národní
obce. V předkládaném čísle na Vás čeká 16 stran, doufám, že příjemného čtení. Chtěl bych se
omluvit všem čtenářům, kteří se těšili na nový grafický kabát. Změna grafiky neproběhla
z časových důvodů. Všichni to jistě moc dobře znáte, času je málo a práce stále dost.
Co se týče obsahové části, drží se v pořadí 19. číslo zaběhnutých zvyklostí. Mezi ty
patří hlavně informovat o aktivitách v Moravské národní obci. Dále se můžete dočíst
o dopravní situaci v Pardubickém kraji, jež názorně dokazuje nesmyslnost krajského zřízení,
které nerespektuje dřívější zemské hranice. Rovněž bych rád upozornil na životopis
Jana Amose Komenského, jehož výročí narození jsme si v uplynulých dnech připomínali,
a na článek o Moravanech, vlastenectví a nacionalismu. Jedná se o velmi zajímavé čtení.
Jako bonus je na konci časopisu uveden seznam akcí na rok 2012. Přeji příjemné čtení!
Bc. Michal Szymeczek
Šéfredaktor
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Výstup na Mohylu míru
My, vlastenci, sdružující se v Místním sdružení Moravské národní obce s názvem
Podstarohorci a naši sympatizanti, jsme uskutečnili v neděli 4. prosince 2011 Výstup
na Mohylu míru. Výstup samotný byl věnován památce civilních obětí Bitvy tří císařů
(1805), tedy našim předkům, kterých na následky bitvou zaviněného hladomoru a epidemií,
zemřelo v bojem dotčené krajině mnohem více než vojáků padlých v boji. Toho dne
na Mohyle míru proběhl v 10.30 hodin tradiční pietní akt. Při této příležitosti jsme položili
v kapli uvnitř památníku kytici v moravských barvách, věnovanou všem obětem bitvy.
Další významnou událostí bylo pro nás setkání s bývalým starostou obce Tvarožná,
panem Františkem Kopeckým.[1] Za jeho starostování byla obec mezi prvními, která se
přidala k 1. ročníku iniciativy MNO Za vyvěšování moravské vlajky. Pan Kopecký se mimo
své občanské zaměstnání věnuje i psaní. Jeho specializací je Bitva u Slavkova. Jako autoru
regionální literatury mu byla v roce 2010 udělena Cena Miroslava Ivanova, udělovaná za díla
z oblasti literatury faktu. Při našem setkání jsme zjistili, že pan Kopecký je přátelský
a srdečný člověk a velice nás potěšil, když přijal pozvání na příští setkání Podstarohorců,
které se uskuteční na počátku roku 2012. Během celé naší akce bylo nádherné počasí
a nálada přátelská a veselá. Děti dostaly pro doplnění energie sladkou pochutinu a dospělí
svůj dech "osvěžili" pitím z moravského ovoce. Nezbývá nám, než poděkovat všem zúčastněným za jejich dochvilnost a ochotu vyrazit do terénu a těšit se na příští ročník.
Jiří Máca
Předseda MNO Podstarohorci

Květina s věnováním položená v kapli na Mohyle míru

Moravští vlastenci na Mohyle míru
1

http://www.frantisekkopecky.estranky.cz/
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POSTŘEHY, ÚVAHY A ZAJÍMAVOSTI
Východočeská doprava na Moravě
Loni v prosinci byl na celém území Pardubického kraje spuštěn integrovaný dopravní
systém, který přinesl výrazné změny ve veřejné dopravě. Nemalým způsobem byla zasažena
taky moravská část kraje, kde došlo k zastavení osobní dopravy hned na několika regionálních tratích. V severní části oblasti se přestalo jezdit z Dolní Lipky do Hanušovic a z Červené
Vody do Štítů. Dalším razantním zásahem pak bylo rozetnutí tzv. "Malohanáckých lokálek",
které se setkávaly v Chornicích; donedávna železniční křižovatka před pár měsíci zcela osiřela a z tratí zůstaly jen koncové úseky Česká Třebová — Moravská Třebová, Skalice nad
Svitavou — Velké Opatovice a Prostějov — Dzbel, každý na území jednoho kraje. A mezi
Svitavami a Březovou nad Svitavou přestaly jezdit osobní vlaky, zůstaly pouze rychlíky, sem
tam doplněné o spěšný vlak.
Nový způsob organizace dopravy přinesl taky určitá pozitiva, jako celkové zvýšení
počtu spojů, do řady obcí, kam dříve nejezdilo o víkendu nic, jede nyní např. každé dvě
hodiny autobus. Pohádka ovšem končí, chceme-li cestovat přes krajské hranice. Zde dochází
často k systémovým nenávaznostem, o rozdílném tarifu a tudíž vyšší ceně než v rámci
jednoho kraje ani nemluvě.

Dotčené železniční úseky
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Na výlet na Kraličák? Už jenom ze Staráku
Na trati z Dolní Lipky do Hanušovic jezdilo v posledních letech už jen několik málo
spojů za den; časy, kdy tudy jezdily rychlíky z Hradce Králové do Jeseníku, už jsou dávno
pryč. Přesto i těchto pár motoráčku tu hrálo důležitou úlohu, železnice tu vede turisticky
přitažlivým podhůřím Kralického Sněžníku a Hanušovické vrchoviny a těžko si lze představit, jak se davy turistů tlačí s kolem nebo lyžemi do autobusu, kvůli těm pár zastávkám.
To radši pojedou odjinud. Nebo taky jinam…
Šilperáci to snad přežijó
Patrně nejméně bolestivou z těchto změn je zkrácení provozu na trati Lichkov —
Štíty o 8 km do Moravského Karlova. Z městečka Štíty (dříve Šilperk), známého také jako
moravský Kocourkov, je to přece jenom na nádraží pěkný kus, navíc velká většina Šilperáků
jezdí především na druhou stranu, do blízkého okresního města Šumperka. A v rekreačním
středisku přímo u nádraží najdeme už jen vzrostlé stromy na dně bývalého bazénu.
Pardubickým krajem původně navrhované ukončení vlaků už v Králíkách naštěstí narazilo
na odpor třítisícového městečka Červená Voda, tak dnes motoráčky končí v jeho místní
části, Moravském Karlově. Bylo by pěkné, kdyby sem byly protaženy autobusy, které dnes
jezdí mezi Šumperkem a Štíty, má to však jeden zásadní háček. I zde totiž oněch osm
kilometrů prochází přes krajskou hranici.
Tento vlak v Muzlově nestaví…
…ovšem ani jinde mezi Svitavami a Březovou, kde byly prakticky zrušeny zastavující
osobní vlaky. Tento úsek vede přes ochranné pásmo vodního zdroje Březová nad Svitavou,
kvůli jeho ochraně byla v minulosti zrušena dědina Muzlov a dnes odtud pochází velká část
vody v brněnských vodovodech. Na třech zastávkách, jedné na kraji Svitav, jedné na kraji
Březové a jedné v Hradci nad Svitavou, protáhlé dědině táhnoucí se několik kilometrů podél
tratě, patrně nikdy nenastupovaly davy lidí, přesto je současná situace poněkud paradoxní.
Spěšné vlaky, které tu v minulosti stavěly, tu dnes už ráno ve směru do Brna nestaví, aby
mohly o to déle stát v Letovicích nebo Skalici nad Svitavou. Zajímavé ovšem je, že vlaky
jedoucí ráno směrem na Českou Třebovou a odpoledne zpět, staví aspoň v Hradci nad
Svitavou. Dojíždí-li však odsud někdo za prací směrem na Brno, může se buď zajet do Svitav
anebo se vydat autobusem přes pusté, klikatící se Muzlovské údolí na vlak do Březové.
Baťa by zaplakal
Vznikla jako Moravská západní dráha, Baťa tudy chtěl vést hlavní trasu Praha — Zlín
— Žilina a nakonec doplatila na to, že se ocitla na rozmezí třech krajů. Provoz na jednotlivých větvích železnice byl už v předešlých letech organizován jednotlivými kraji zvlášť,
tj. vznikly poměrně dobré návaznosti ve Skalici nad Svitavou, České Třebové či Prostějově.
Nicméně v centrálních úsecích kvůli tomu došlo k prodlužování pobytů (ve Velkých
Opatovicích, Chornicích a Moravské Třebové zpravidla 10 – 20 minut), dlouhým přestupním
časům v Chornicích mezi oběma tratěmi (v některých případech i přes hodinu) a posléze také
k vynuceným přestupům ve Velkých Opatovicích a Moravské Třebové. Tato opatření pochopitelně vedla ke snížené atraktivitě středového úseku, úbytku cestujících, omezování počtu
spojů až v roce 2011 k úplnému zastavení osobní dopravy.
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V úseku Moravská Třebová — Jevíčko dnes jezdí autobusy jednak podél železniční
trati přes Chornice, jednak přes Křenov a Velké Opatovice. Ani v Moravské Třebové, ani
ve Velkých Opatovicích však nenavazují na vlaky, což povede k dalšímu úbytku cestujících
v těchto zbylých koncových úsecích. V současnosti tak neexistuje žádná linka (kromě pár
spojů soukromých dopravců jedoucích pouze ve špičkách pracovních dní), která by projížděla
celým územím malé Hané (ani dvě linky s návazným přestupem). To vede k tomu, že cesty
jako Boskovice — Moravská Třebová, Brno — Městečko Trnávka apod. jsou tímto uměle
směrovány po delší trase přes Svitavy, a povede k postupnému zvýraznění krajské hranice
mezi Velkými Opatovicemi a Jevíčkem, v místě, které by mělo jinak potenciál stát se mikroregionálním centrem geograficky celistvé Malé Hané.
Nejhůře ovšem dopadl úsek Dzbel — Chornice: v trase bývalého železničního spoje
dnes nejezdí vůbec nic a cesta se tak z původní čtvrthodiny prodloužila na více než hodinu
a ještě s dvěma přestupy. Přitom podle vyjádření paní starostky Dzbelu tam dojížděly děti do
škol, někteří tam mají rodiny. Místo něj byla zavedena autobusová linka Konice — Jevíčko,
která sice spojuje asi třítisícová městečka, ale pro lidi z výše uvedených obcí znamená její
využití neúměrnou zajížďku.
Zde by ovšem mohl vlak tvořit páteř dopravy, sice zdejší tratě neoplývají závratnou
rychlostí, ale vzhledem ke stavu zdejších silnic je stále rychlejší než autobus, pokud by ovšem
nedocházelo ke zbytečným prostojům. Nutnou podmínkou pro toto by ovšem bylo, aby
doprava byla organizována v rámci ucelených oblastí, které odpovídají regionální sídelní
struktuře, nikoli uměle vytvořeným celkům, jakými jsou současné kraje.
Zdroje
www.cd.cz | www.oredo.cz | www.idsjmk.cz

Ing. Vojtěch Říha
Místopředseda MNO

Moravané, vlastenectví a nacionalismus
Již mnohokrát byla na Moravskou národní obec směřována otázka, zda jsme moravští nacionalisté. Odpovídáme vždy stejně, jsme vlastenci a nacionalismus odmítáme jako
nehumánní, překonaný relikt minulosti. Přesto se otázka stále vrací. Vyplývá to z nejasnosti
mezi pojmy vlastenectví a nacionalismus u většiny obyvatelstva. Velkou roli hraje všeobecná
neznalost rozdílu mezi pojetím doposud nejrozšířenějšího novodobého jazykově-etnického
národa 19. a 20. století a moderním pojetím kulturního národa současnosti. Pokusme se
ve zkratce přiblížit tuto problematiku a objasnit naše chápání vlastenectví.
Vlastenectví je běžnou vlastností lidského rodu již od pradávna. Je v něm zakódován
přirozený vztah člověka ke svému rodišti, zemi, kultuře a tradicím i určitá potřeba jejich
ochrany. Vlastenectví bylo a stále je vnímáno jako pozitivní a ceněná vlastnost. Nacionalismus je jeho novodobou formou, která se od konce 18. století postupně rozšířila po celé
Evropě. Existence nacionalismu je plně odvislá od existence a prosazení se nového pojetí
národa, jehož vnějším rozlišovacím znakem se stala etnicita a národní jazyk. Nacionalismus
se stal fenoménem 19. století a umožnil vytvoření novodobých evropských národů a národních států století dvacátého. Již francouzská revoluce prokázala ohromnou mobilizační sílu
této národní myšlenky a nacionalismu, které následně zcela změnily politickou i kulturní
mapu Evropy.
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Skrytým problémem a hrozbou nacionalismu je však vnější definování znaků národa,
především na základě etnicity a jazyka. Tedy negativním vymezením se od "těch druhých".
Nacionalismus tak v sobě, jako Kainovo znamení, ukrývá zárodky xenofobie a rasismu.
Je známou, i když málo uváděnou skutečností, že většina českých obrozenců byli antisemité,
což v době bouřlivého nacionalismu bylo zcela běžné. Jsou však daleko horší příklady. Kam
až vede vyhraněný nacionalismus, dostatečně ukázala zrůdná praxe německého "národního
socialismu". Ještě horším bylo řádění litevských nacionálních bojůvek na území Litvy, obsazené německým vojskem. Nedávné balkánské války znovu prokázaly, čeho je vyhraněný
nacionalismus schopen.
Od konce druhé světové války vedla tato negativa k postupnému odmítání nacionalismu vyspělou Evropou. Současný moderní stát stojí na principech občanské společnosti.
Nositelem státnosti již není etnický jazykový národ, ale národ politický složený z občanů
státu, které spojuje jednota hodnot a cílů. Tyto občanské společnosti a státy jsou i nadále
tvořeny národy se svým vlastenectvím. Jejich příslušníci si však svoji národnost definují
sami, přihlášením se k hodnotám, kultuře a tradicím daného národa. Moderní pojetí kulturního národa stojící na pozitivním se přihlášení k určitým hodnotám, je jistě humánnější než
nacionální vymezování se vůči druhým. Přechod od novodobých, jazykově-etnických národů
k moderním kulturním národům není jednorázovým aktem, ale dlouhodobým procesem.
Přestože většina evropských států je dle ústav občanskými společnostmi, nacionalismus
jazykově-etnických národů není zdaleka minulostí.
Současní moderní Moravané definují svůj národ sdílením a obhajobou společných
hodnot. Mezi ně patří láska k Moravě, ochrana její historie, kultury a tradic. Moravské
vlastenectví se nevymezuje vůči druhým. Neurčuje, kdo může být Moravanem a kdo již ne,
je otevřené a pozitivní. Není ani moravskou variantou českého národovectví, charakterizovaného pokleslým heslem: "Kdo neskáče, není Čech". A již vůbec není obdobou výkřiků
extrémistických skupin: "Čechy, Čechům". Být moravským vlastencem znamená, pro svou
zemi něco pozitivního vykonávat, v kultuře, ekonomice nebo politice. Není ani rozhodující
jak mnoho, důležité je postavit se za svou zemi a vlast vždy, když je to třeba. Dnes jen
přihlášením se k moravské národnosti, zítra vyvěšením moravské vlajky ve sváteční dny
a pozítří správnou volbou toho, kdo pro Moravu zajistí lepší budoucnost.
Ing. Jaroslav Krábek
Předseda MNO

Odkaz Raimunda Šidly moravskému dějepisectví
Hranické noviny PŘEHLED přinesly 1. března 1940 zprávu o úmrtí Raimunda Šidly,
který zemřel 27. února ve věku 85 let. Že Vám to jméno nic neříká? Tak prosím pozorně
čtěte následující řádky. Jmenovaný se narodil 31. srpna 1885 v Hranicích na Moravě. Pocházel z rodiny obchodníků se suknem, které dováželi až do Vídně. Raimund Šidlo působil jako
advokátní solicitátor v různých advokátních kancelářích v Olomouci a Kroměříži, a roku
1910 se natrvalo usadil v Hranicích, kde aktivně působil v zastupitelstvu nebo při správě
hřbitova. Mezi jeho nejoblíbenější činnosti patřilo včelařství a sadařství.
Jako věrný syn své země trpce snášel okolnost, že dějiny Moravy nejsou dosud tak
prozkoumány jako minulost Čech, protože Moravané mají jen dějiny sepsané dr. Bedou
Dudíkem, které jsou úplně rozebrány, tudíž moravskému lidu vcelku neznámy, a sahají jen
do vymření Přemyslovců.
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Sám Palacký uvádí prý v předmluvě k prvnímu vydání svých dějin z roku 1848, že mu
již před lety byla odňata možnost poznat, jaké dějepisné prameny Morava ve svém lůně
chová, a proto se stalo, že Morava přišla v dějinách zkrátka. Tomu chtěl Raimund Šidlo alespoň částečně pomoci zřízením jakéhosi "fondu k vyšetření dějin země Moravské a k levnému jich
vydání tiskem", aby každý Moravan znal dějiny rodné země. K tomu účelu se měl ustanovit
"Moravský historický spolek" se sídlem v Brně, "jehož členové mohou být jen rození Moravané,
tuto užší vlast svou, Moravu, upřímně milující". Spolek si měl zvolit výkonný výbor, který
povede správu fondového jmění a vzdá úplně rozebrané Dudíkovy Dějiny Moravy, a to
ve znění prvního českého vydání, aby je každý Moravan mohl koupit. Dále spolek ustanoví
učeného a odborně vzdělaného historika, upřímného Moravana "ku vyšetření a sepsání
historie Moravy a dohodne se s ním o odměně a vykonaném historickém bádání a práci, což bude
platit i při sepisování historických povídek z dějin Moravy. " Nové dějiny by měly být pokračováním Dudíkových. Fond měl kromě toho sloužit ještě k podpoře "sepisování v knižním vydání
povídek z dějin země Moravy, taktéž za cenu mírnou a lidu všeobecně přístupnou."
Bohužel, jak to tak bývá v životě, od bohulibých myšlenek ke skutečnosti je dlouhá
a trnitá cesta, komplikována jest otázkou peněz. To platilo a platí i dnes. Dokonce soud
musel rozsoudit nároky dědiců, kteří napadli platnost poslední vůle. Dobrá vůle o moravském dějepisectví tak bohužel ztroskotala na lidské hamižnosti…
Zdroj
Sborník SokA. Přerov, 2009

Bc. Libor Šváb
MNO Přerovsko
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MORAVSKÁ HISTORIE
Jan Amos Komenský
Kdo vlastně byl Jan Amos Komenský? Sám sebe charakterizoval jako: "původem Moravan, jazykem Čech a povoláním
teolog."[2] Tato věta se jeví pro definici neobvykle činorodého
člověka, jehož teze ovlivňují pedagogiku, teologii a filosofii
i po čtyřech staletích, jako silně nedostačující. Přesto má
v sobě jistou vypovídající hodnotu. Navzdory pohnutým
životním osudům a dobrovolně nedobrovolným putováním
daleko od svého rodiště, nosil Komenský Moravu hluboko ve
svém srdci. Svědčí o tom mimo jiné i slovo Moravus
(latinsky Moravan), které v zahraničí přidával ke svému
jménu. Zcela v tomto duchu pak hovoří i jeho dedikace
na sklonku života: "Milé matce mé vlasti, zemi Moravské, jeden
z věrných synů jejích."[3]
Nejstarší známý portrét Komenského, mědirytina z roku 1642
Autor: George Gilovera

Podívejme se teď trochu blíže na život jednoho z největších Moravanů všech dob.
Jan Amos Komenský se narodil 28. března roku 1592.
O místo jeho rodiště "soupeří" hned několik lokalit.
V podstatě není historického pramene, který by na tuto
otázku jednoznačně odpověděl. S přívlastkem nejpravděpodobnější se výběr zužuje na obec Nivnici a město Uherský
Brod.[4] Základní vzdělání absolvoval slovácký rodák
ve Strážnici na bratrské škole. Zřejmě již v dětství tak narazil
na svého budoucího mecenáše, dalšího velkého Moravana –
Karla staršího ze Žerotína. Ten tehdy spravoval Strážnici
jako poručník za nezletilého Jana Bedřicha ze Žerotína.
Logo univerzity v Heidelbergu

K širším kontaktům, které i Komenskému v mnoha ohledech určily životní cestu,
došlo později v Přerově, kde rovněž navštěvoval bratrskou školu. Tam svým nadáním
upoutal pozornost rektora Jana Albína a byl doporučen pro duchovní dráhu. Od roku 1608
je tak Komenský úžeji spjat s Jednotou bratrskou, která se mu stala "novou matkou a ochránkyní." Jednota bratrská strategicky podporovala vzdělání jako jednu z nejvýznamnějších
zbraní proti sílící vlně rekatolizace.

2
3
4

Takto se Komenský uvedl v díle Opera omnia didactica roku roku 1657.
V poznámkovém archu o všenápravě: Clamores Eliae (Výzvy Eliášovy) sepsaném mezi lety 1665–1670.
Obvykle bývá uváděna také obec Komňa, ale tu zmínil pouze Komenského přítel Mikuláš Drabík,
a to jen v jednom případě.
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Součástí tohoto trendu byly i zahraniční studia a cesty. I proto po Přerově Komenský
studoval od roku 1611 v Herbornu, po té absolvoval poznávací cesty po Německu i Nizozemí
a tuto zahraniční stáž ukončil roku 1614 v Heidelbergu. Univerzita tohoto města byla tou
dobou přední evangelickou školou na německé půdě. Peníze určené na návrat, utratil mladý
Moravan za Koperníkův rukopis a tak se na cestu domů vypravil pěšky. Vzhledem k tomu,
že se jednalo o více než 500 km, byl to dozajista úctyhodný fyzický výkon.
Po návratu ze zahraničí působil Komenský jako rektor
v Přerově a po té ve Fulneku, kde byl vysvěcen na kněze.
Ve Fulneku zřejmě prožil nejklidnější a nejšťastnější léta
svého života. Oženil se s Magdalenou Vizovskou a na roky
strávené na pomezí Moravy a Slezska v budoucnu rád
vzpomínal. Po vypuknutí stavovského povstání v Čechách,
které se proti vůli Karla staršího ze Žerotína rozšířilo i na
Moravu, vyjadřoval Komenský podporu radikální straně
v čele s Ladislavem Velenem ze Žerotína. Stejně jako většina
evangelíků věřil, že nastal čas změny od Habsburků
a katolické nadvlády. A podobně jako většina evangelíků, ani
Komenský nechápal prozřetelnost svého mecenáše, jehož
odhady byly v tomto případě přesné.
Karel starší ze Žerotína, Komenského mecenáš a ochránce

Porážka povstání roku 1620 sice Moravě nepřinesla tak tvrdé represe jako Čechám,
ale pro evangelíky odmítající konverzi měla stejné důsledky. Komenskému tak nastal čas
úkrytů na Žerotínově panstvích, kde také sepsal díla jako Truchlivý, Hlubina bezpečnosti
a později Labyrint světa a ráj srdce. Posledně jmenovaný spis věnoval svému ochránci
a podporovateli Karlu staršímu ze Žerotína. Roku 1622 ovdověl, když jeho manželka podlehla morové epidemii. V Brandýse nad Orlicí, který tehdy patřil Žerotínům, se Jan Amos
podruhé oženil s Marií Dorotou Cyrilovou. Z východních Čech vedla roku 1628 cesta
Komenského do Polského Lešna, které se tou dobou stávalo centrem bratrského exilu. Tam
byl také zvolen biskupem Jednoty. V Lešnu začal jeho zájem o pedagogiku, když se stal
zástupcem rektora tamního gymnázia. Do této doby spadají jeho díla Velká didaktika, Informatorium školy mateřské a zejména Brána jazyků otevřená, která Komenskému zajistila věhlas.
Brzy k němu mířily nabídky z velké části Evropy. Roku 1641
odchází na pozvání parlamentu do Anglie, kde i přednáší
před Královskou akademií věd. Rok na to míří jeho kroky do
Švédska, ve kterém shodně s většinou evangelického exilu
vidí naději pro svoji víru na Moravě. Ve Švédsku měl
Komenský pod patronací Louise de Geera,[5] reformovat
školství. V severské zemi napsal Nejnovější metodu jazyků
a část Obecné nápravy věcí lidských. Jeho úsilí zde však
ve velké míře nebylo, navzdory nátlaku vlivného nizozemského mecenáše, přijato.
Vlastní kresba Komenského k Labyrintu světa a ráji srdce
5

Ludvík de Geer (1587–1657), valonský šlechtic a podnikatel; prostřednictvím válečných obchodů
vlivná persona západní Evropy; Komenského podporoval i jeho syn Vavřinec de Geer (1614 –1666).
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Roku 1648 se Jan vrátil do Lešna, kde pochoval svoji nemocnou manželku.
Vestfálský mír téhož roku pak pohřbil i naději na návrat do vlasti. Pod tíhou této skutečnosti
sepsal Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. O rok později se potřetí oženil s více než o třicet
let mladší Janou Gajusovou původem z Týna nad Vltavou. Mezi lety 1651 a 1654 působil
Komenský na žádost uherského šlechtice Zikmunda Rákocziho[6] v městě Sárospatak (Blatný
Potok – severovýchod dnešního Maďarska). Obdobně jako ve Švédsku i zde měl reformovat
školství, ale paralelně se skandinávskou zemí, ani v Uhersku své záměry nedokončil. Do této
etapy spadají jeho spisy Svět v obrazech a Škola hrou.
Roku 1654 se Komenský vrátil do Lešna. Zde se věnoval
Panosofii a vydal Slovník české řeči a Slovník pansofických
definic. Švédsko-polský konflikt se tomuto městu, alespoň
zpočátku vyhýbal. Nakonec ale útrapy války postihly roku
1656 i Komenského útočiště a velkou část města při obléhání zasáhl požár. Komenský přišel takřka o veškerý majetek
a plameny strávily i velkou část jeho rukopisů. Téhož roku
proto odjíždí Jan Amos na pozvání Ludvíka de Geera
do Amsterodamu, kde prožil poslední roky svého života
a kde byla vydána velká část jeho díla. Zemřel po delší
nemoci 15. Listopadu 1670 a pochován je v kostelíku
v Naardenu. Komenského život i dílo jsou nestárnoucí inspirací. Spatřujeme neutichající sílu ducha, která navzdory
všem útrapám hnala ušlechtilého Moravana vpřed.
Ludvík de Geer, podporovatel Komenského

Věřil nejen v Boha, ale i v lepší lidstvo a nápravu, která leží v toleranci, vzdělání
a poznání. Poselství Jana Amose Komenského bychom měli mít na paměti.
Zajímavosti
Prakticky od chvíle kdy Komenský opustil svoji vlast, nepřestával věřit v brzký návrat
a obrat poměrů. Když vojenská a politická situace nenabízela tyto předpoklady, uchyloval se
k víře v proroctví, které je naplňovaly. Sepisoval projevy vizionářů, například Kristýny
Poniatowské, Kryštofa Kottera či Mikuláše Drabíka a dokonce je používal při apelaci
na politické představitele. Jan Amos Komenský se ve všem snažil působit komplexně. Zájem
o pansofii – "vševědu", nebyla jen póza myslitele, ale skutečný životní postoj. Komenský se
snažil pochopit veškerenstvo dění a věcí. Málo známý je například fakt, že se pokoušel
sestrojit perpetum mobile. Jeho soustrojí mělo být poháněno závažími, která gravitační
silou vytváří pohyb. Zajímavý, byť neúspěšný pokus o přeměnu přírodních sil v mechanický
pohyb. Mapa Moravy, kterou vydal roku 1627 v Nizozemí, se svým precizním vypracováním
stala na příštích 100 let nejčastějším kartografickým zobrazením Komenského rodné země.
Zájem o Komenského práci překračoval již za jeho života přírodní i ideologické
hranice. Mnozí kolonizátoři Severní Ameriky chtěli vtělit Komenského teze do "Nového
světa". Dokonce i katolická Francie prostřednictvím kardinála Richelieu několikrát oslovila
Jana Amose, se snahou získat jej pro své prostředí.

6

Zikmund Rákoczi (1623–1652), bratr sedmihradského knížete Jiřího II. Rakocziho.
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Jaroslav Svozil
MNO Sever

Neznámá historie
Letkovice, malá obec, dnes součást Ivančic. Koho by napadlo, že se Letkovice a Ivančicko jistým dílem zapíší do novější a neznámé historie Moravy. Proč? Pro odpověď se vydáme do 60. let 20. století, do období tzv. studené války.
V těchto letech právě probíhala válka ve Vietnamu, množily se různé Západní provokace vůči Kubě a ze Západního Německa (NSR) mířilo na 180 jaderných raket značky
Pershing (až 30x silnější než hirošimská puma), na území socialistického Československa
(ČSSR). A právě v této napjaté době, kdy kapitalistický Západ a komunistický Východ
"stříleli" proti sobě monolog (nejen) silných slov, se za tzv. železnou oponou v moravských
Letkovicích stala zajímavá událost.
Této události předcházela roku 1965 v NSR jednání mezi předsedou sociálně demokratické strany Německa (SPD) Willy Brandtem a členem vedení SPD Helmutem Schmidtem
na straně jedné a Ing. Václavem Novotným – korespondentem Čs. Rozhlasu (rodákem
z Letkovic), na straně druhé. Jednání měla za následek, že v průběhu let 1966 – 1968 došlo
postupně k neoficiálním návštěvám německých poslanců za SPD, pánů Erharda Epplera
(budoucího ministra rozvojové pomoci), Wolfganga Schulze (tajemníka W. Brandta, později
H. Schmidta) a Otto Herpertze (budoucího velvyslance NSR v ČSSR).
Tito politici za doprovodu Václava Novotného postupně navštívili prosperující JZD
Letkovice, některé místní obyvatele a prostředí Ivančicka, kde se seznamovali s životem
zdejších lidí. Občas si tito zvláštní hosté zašli na oběd do Besedního domu v Ivančicích.
V roce 1966 a 1967 přijel na pozvání V. Novotného i samotný Helmut Schmidt (1966 – 1972
ministr obrany, 1972 – 1974 ministr financí, 1974 – 1982 spolkový kancléř) a společně
navštívili chalupu Václava Novotného ve východních Čechách. V této době se v okolí domu
"zcela náhodu" potulovalo tolik houbařů a mileneckých párů v takovém počtu, kolik jich tu
nebylo vidět během celého roku dohromady. Všechny tyto návštěvy posloužily k pochopení,
že v ČSSR dozrává nová ekonomická situace a že je možné a nutné navázat normální diplomatické vztahy a uzavřít kapitolu Mnichova. Byly to návštěvy de facto první po II. světové
válce a umožnily přípravu dohod mezi ČSSR – NSR (Willy Brandtem 1973) a normalizací
vztahů a rozvoji širší ekonomické spolupráci.
Závěrem si troufám napsat, že Letkovice a Ivančicko, ať se to může zdát někomu
zvláštní, přispěli svým dílem k zlepšení vztahů mezi Československem a NSR. Snad to vše
plyne z naší moravské historie a povahy. Ing. Václav Novotný, v 60. letech úředník Čs.
ministerstva zahraničních věcí v Praze a OSN v New Yorku, později zpravodaj Čs. rozhlasu
v NSR. V letech 1971 – 1979 politický vězeň na Borech. Od roku 1980 nucená emigrace
v NSR, kde pracoval v nadaci Friedrich-Ebert-Stiftung.
Vladimír Novotný
Místopředseda MNO
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INVESTICE A NOVÁ VÝSTAVBA V MORAVSKÝCH MĚSTECH
Tři zajímavé stavby rodící se v Brně
Tentokrát jsem pro rubriku Architektura na Moravě vybral
tři architektonicky zajímavé stavby vznikající v Brně. Je to
první opravdový mrakodrap na Moravě (tedy dům vyšší
než 100 m) se zajímavým tvarem i technickým řešením —
AZ Tower. Druhou je odvážná, velmi moderní stavba
Sonocentra. Třetí je Edison centrum, představitel organické architektury. Všechny tři stavby jsou již v různých
fázích přípravy a realizace. Hrubá stavba AZ Toweru
ke konci března 2012 již směle šplhá k mrakům a je
v realizaci nejdále. U Sonocentra jsou hotovy základy,
budují se podzemní garáže a stavba zanedlouho začne růst
nad povrch. Edison má k dokončení nejdále. V současnosti
je připraveno staveniště a zažádáno o stavební povolení.
Samotná stavba by měla začít zemními pracemi koncem
roku.
AZ Tower, nejvyšší stavba v republice

Poblíž ulice Heršpická v části tzv. Jižního centra,
kde se v posledních letech koncentruje výstavba
výškových budov, pokračují intenzivní práce
na novém mrakodrapu s názvem AZ Tower.
Ten svou plánovanou výškou 111 m nejenže
překoná současnou nejvyšší stavbu Moravy,
85 m vysoký Spilberk Tower B stojící opodál,
ale aspiruje na nejvyšší stavbu v republice.
AZ Tower bude mít zajímavý tvar. Architekti
se snažili, aby stavba působila štíhle a přitom
originálně. Sestává ze dvou kvádrů, z nichž
jeden je vyšší a druhý je různě deformovaný,
mezi ně je vložen tubus se schodištěm
a výtahovými šachtami. Celá stavba působí,
jako když kaskádovitě stoupá vzhůru. K tomu
přispívá fasáda, která bude pokryta
glazovanými různobarevnými keramickými
deskami.
Investorem stavby za více než 800
milionů korun je společnost AZ Properity.
Architektonický návrh je od kanceláře
Burian a Křivinka a generálním dodavatelem
díla je akciová společnost PSJ.
Nahoře: Stavba AZ Tower ke konci března 2012

Model budovy AZ Tower
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Budova je navržena tak, aby spotřebovala co nejméně energie. Třicetimetrové energetické piloty budou díky tepelným čerpadlům v zimě jímat teplo a v létě ochlazovat. Unikátní
je také kombinace přirozeného a nuceného větrání. Celou jižní fasádu výtahové šachty navíc
pokryjí fotovoltaické panely, které by mohly sloužit jako zdroj elektrické energie pro společné prostory budovy.
Projekt nabídne novým majitelům přes 17 tisíc metrů čtverečních maloobchodních,
kancelářských a apartmánových ploch. Na vrcholu se předpokládá veřejně přístupná terasa.
Ve dvou podzemních patrech zaparkuje 265 aut. Věž mrakodrapu obklopuje zajímavě řešené
vstupní trojpodlažní atrium, které bude osvětlené proskleným světlíkem. V atriu budou
umístěny, vedle autosalonu, další jednotky pro maloobchod a služby. Auta v autosalonu
budou vystavena ve třech úrovních a na jeho konci bude prosklená osmipodlažní věž,
sloužící jako poutač.
Sonocentrum, vstupní brána do Žabovřesk
Na rozhraní centra Brna a městské části Žabovřesky roste stavba s velmi moderní
vzhledem a pracovním názvem Sonocentrum. Stavba leží na jedné z významných brněnských tříd, ulici Veveří a měla by se stát reprezentační, vstupní branou do výše zmiňované
městské čtvrti. Bude tvořit přechod od moderní tváře staveb vedle stojícího Platinia
a kancelářského komplexu Šumavská s výškovými budovami na straně centra ke klasické
zástavbě nižších nájemných domů Žabovřesk.
Investorem stavby za několik stovek milionů korun je známá hudební společnost
SONO Records. Autorem architektonického návrhu je brněnský architekt František Šmédek,
který již vyprojektoval několik ceněných staveb.

Z čelního pohledu vlevo bude mít
Sonocentrum devět nadzemních podlaží
a bude stejně vysoké jako vedle stojící
Platinium, přičemž tato jeho část je
určena zejména k bydlení.
V bílé kouli uprostřed stavby
bude víceúčelový sál pro tři sta lidí.
Síň bude rozčleněna na jeviště,
taneční parket a hlediště, které
doplní tři galerie.
Na ně bude navazovat zázemí sálu a stravování. Hotel v pravé části, podle záměru
investora, by měl mít kapacitu 80 lůžek a restaurace obsloužit až tři sta hostů. Čtyři
podzemní patra Sonocentra zaberou garáže se 122 parkovacími místy.
Čelní pohled na Sonocentrum z ulice Veveří
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Edison centrum na rohu Koliště a Cejlu
Brno se od dob první republiky pyšní jednoduchými přímkami funkcionalistických
staveb mezinárodního věhlasu a většina brněnských architektů porevoluční doby na tento
odkaz navázala. Nová stavba Edison centra na rohu Koliště a Cejlu bude mít oblý plášť
ze skleněných trojúhelníků a má se stát příkladem nové organické architektury. Osmi
až devítipodlažní dům počítá se čtyřmi sty parkovacími místy pod zemí, obchodními
pasážemi, administrativními plochami i bydlením.

Investorem stavby za více než miliardu korun je holandská firma Cere Invest.
Autorem návrhu Ing. arch. David Titz ze společnosti Archicon s.r.o. "Housenka“,
jak byl dům novináři pojmenován, svým tvarem vyplní několik parcel sousedících
s rušným městským okruhem. Její nejdelší část se povine na Kolišti od křižovatky
s Cejlem směrem k hlavnímu nádraží. Zadní část budovy se stočí zhruba do pravého
úhlu a vytvoří nový jednoduchý dům, který architekti navrhli v proluce na ulici Vlhká.
Čelo stavby připomíná z pohledu od Domu umění žárovku

Podobně se housenka opře i o dům na Kolišti, ze kterého povede přes ulici lávka pro
pěší až na úroveň Benešovy třídy. Při pohledu od Domu umění města Brna připomíná nároží
Edison centra žárovku. To má asociovat vazbu na Edisona, jehož elektrárna pro zásobení
Mahenova divadla, prvního zcela elektrifikovaného divadla v Evropě, stávala nedaleko.
Převažující uliční část fasády objektu je navržena jako zavěšený prosklený dvouplášť
na parametrické síti ocelových prvků tvořících trojúhelníkový rastr. Variabilita skleněných
tabulí umožňuje vytvořit oblé organické tvary stavby a současně reflektovat na provozní
požadavky za fasádou, včetně vytváření nočních světelných efektů.
Zdroj
Archiv autora | www.skyscrapercity.com

Ing. Jaroslav Krábek
Předseda MNO
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SEZNAM AKCÍ V ROCE 2012
Datum konání

Název akce

28. březen
21. duben
5. květen
19. květen
?. květen
26. květen
2. červen
2. — 3. červen
15. — 20. červen
16. červen
23. červen
23. — 24. červen
5. červenec
5. červenec
5. červenec
?. červenec
15. srpen
25. srpen
1. září
9. září
15. září
?. září
?. září
1. říjen
?. říjen
?. říjen
28. říjen
?. listopad
2. prosinec
31. prosinec

Jan Amos Komenský – Vyvěšování moravské vlajky

Výstup na Svatý Kopeček
Výlet do Kopčan (SK), do Mikulčic a na Pohansko
Výstup na Svatý Hostýn
Jarní vycházka na Bradlo
Slávnosť predkov v Nitre (SK)
Putování Moravou
Slavnosti města Šumperka
Cyklistický výlet "Po krásách Moravy"
Setkání Moravanů ve Zlíně
Návštěva Rajhradu, rozhledny a přírodního parku
Loštické slavnosti hudby a tvarůžků
Sv. Cyril a Metoděj – Vyvěšování moravské vlajky

Národní pouť na Velehrad
Cyrilometodějská pouť na Náklo
Setkání Moravanů a Slováků na Velké Javořině
Malá napoleonská bitva v Telnici, rezervace Špice
Setkání moravských patriotů na Bradle
Pochod k prameni Moravy
Návštěva hrobky Žerotínů v Bludově
Karel starší ze Žerotína – Vyvěšování moravské vlajky

Putování Horáckem
Den za Moravu
Jošt Lucemburský – Vyvěšování moravské vlajky
Výsadba Moravsko-Horácké aleje
Pochod slováckými vinohrady
Sv. Rostislav – Vyvěšování moravské vlajky
Svatomartinské oslavy v Blansku
Výstup na Mohylu míru, pieta k 207. výročí bitvy
Moravský Silvestr na Velké Javořině

Typ

Pořadatel
Obce, města a kraje
MNO Olomoucko
MNO Podstarohorci
MNO Přerovsko
MNO Uničovsko
Slovenské hnutie obrody
MNO Blansko | MNO Mladá sajtna

MNO Sever (podpora)
MNO Olomoucko
MNO Slovácko-Valašsko
MNO Podstarohorci
MNO Uničovsko (podpora)
Obce, města a kraje
MNO Slovácko-Valašsko (podpora)

MNO Brněnsko (podpora)
MNO Brněnsko (podpora)
MNO Podstarohorci (podpora)

MNO Uničovsko (podpora)
MNO Sever (podpora)
MNO Sever
Obce, města a kraje
MNO Horácko
Moravská národní obec
Obce, města a kraje
MNO Horácko (podpora)
MNO Brněnsko
Obce, města a kraje
MNO Blansko (podpora)
MNO Podstarohorci
MNO Brněnsko
Seznam je aktuální k 6. 4. 2012

Aktuální seznam
http://zamoravu.eu/akce-a-udalosti/
Městská slavnost
Zahraniční účast MNO
Manifestace moravanství
Kulturně-společenská akce
Turisticko-vlastivědná akce

Vypracoval
Bc. Michal Szymeczek
Šéfredaktor
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